Hei alle foreldre!
Denne måneden har vi kun fått to uker sammen, før den måtte stenge. Vi har jobbet med temaet våren og
«lille larven aldri mett». Vi har i samlingsstundene hatt fokus på eventyr fra snakkepakken; Haren og skilpadden, og har også fått sett en snutt av eventyret på ipaden. Det er gøy å se at tiltross for at haren er raskest
klarte han ikke å vinne over skilpadden! Vi har lest boken om den lille larven, som aldri blir mett, og samarbeidet om å lage en stor larve ( og matvarene som larven spiser underveis i eventyret). Eventyret har gjort oss
oppmerksomme på farger, former og antall.

Den første turdagen vår
tok vi en lang trilletur
med barna i regnværet.
Vi gikk langs veien i
nærområdet, gjennom
den lange tunnelen og
hjem til lunsj. En fin tur
der vi fikk mange gode
samtaler og nye inntrykk!

Vi har markert barnehagedagen den 10. mars, der temaet var « Ulike sammen» . Ettersom det var turdagen
vår den dagen bestemte vi oss for at vi skulle se om dyrene også var like forskjellige som oss, Vi gikk til dyrebutikken på myrene, og fikk se fugler som var forskjellige størrelser og farger, men som var i samme bur, marsvin i
ulike størrelser som bodde sammen, to kaniner som delte bur der den ene var sjenert og den andre løp raskt
til matfatet og hoppet rundt i buret. Vi så skilpadde, som hadde fått agurk i buret sitt og fisker som svømte
side om side med ulike mønstre, fasonger og farger. Hurra for mangfold og ulikheter hos både mennesker og
dyr!
VI har lest boken « Odd er et egg» , en fin bok, med flotte bilder og rom for samtaler med barna underveis.
Boka tar for seg temaet å være engstelig og la angsten slippe. Vi har også sett filmen som ligger på nrksuper.
Førskolegruppen har hatt en «kroppen er min» samling denne måneden, der vi har hatt fokus på «gode og
dårlige hemmeligheter». At det er viktig å vite forskjell på disse, og at man forteller andre ( hjelperne sine) om
eventuelle vonde hemmeligheter. Vi har brukt maling i en av aktivitetene. Hva slags farger kan gode hemmeligheter ha? Og hva med dårlige?
Foreldresamtaler ble forberedt denne måneden, men vi må komme tilbake til hvordan og når disse skal gjennomføres, pga corona-viruset.
Oppfordrer alle til å ta kontakt om dere lurer på noe. Ellers vil all videre informasjon deles på mail. Vi kommer
til å sende dere litt aktiviteter/tips ang temaer vi ville ha jobbet med i barnehagen denne tiden.

Ta vare på hverandre i
disse spesielle tider!

Snehvit-gjengen

